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Poniedziałek, 14 czerwca 2010 
Nr 28, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 500 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

Majowa powódź – kto ucierpiał najbardziej? 
STR. 6 

Listonosz 
Najserdeczniejsze życzenia dla 
Złotych Jubilatów! 
 

 
STR. 3 

 

Kulturalnie 
Sezon imprez letnich otwarty – 
Festyn Odpustowy w Wojsce. 
 
 

STR. 11 
 

Na bieżąco 
Irena Jonecko, Tomasz Czaja, 
Piotr Krok – radni podsumowują 
kadencję! 

 
STR. 16 

 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

W czerwcowym numerze naszego miesięcznika 
opisujemy sprawy, którymi żyła nasza gmina  
w minionym miesiącu. Relacjonujemy przebieg 
majowej powodzi, przez którą ucierpiało wiele 
domostw we wszystkich miejscowościach. 
 

Pokażemy także, jak obchodzono Dzień Matki,  
a krótko potem Dzień Dziecka.  
 

Prezentujemy także artykuły dotyczące historii  
i kultury regionu, miedzy innymi dzieje kapliczki  
w Wesołej, historię powstania cmentarza 
żydowskiego w Wielowsi. 
 

Festyn Odpustowy w Wojsce na dobre 
rozpoczął sezon letnich imprez w gminie, na łamach 
Kuriera znajdziecie relację z tego wydarzenia. 
 

Nie zabraknie również porad dla pań, tym razem 
radzimy mamom jak dbać o dobre relacje  
z dorastającą córką 

 
 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZIIII....II.IIIIIIII....s.3 
- Złote Gody w gminie 
- Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
 
PRAWNIKIIII...IIIIIIIIIIII..s.4 
- KPA, czyli tajemnice postępowania przed urzędami 
 
GMINA POD LUPĄIIIIIIIIIIIII.s.5 
- Kaplica maryjna w Wesołej 
- Powódź w gminie 
- Większa Brzeźnica 
 
KULTURALNIEIIIIIIIIIIIIIIIs.8 
- Synowie Izraela w Tworogu, cz.3 
- Nobliści śląscy, cz. 3 
- Uniwersytet III Wieku 
- Dlaczego warto być uczniem gimnazjum w Brynku? 
- Dzień Nauki po raz 9-ty 
- Huczne „odpustowanie” w Wojsce 
- TWG Kobieta 
- TWG Kurier Poleca 
 
NA BIEŻĄCOIIIIIIIIII...III......s.14 
- Jubileuszowy Konkurs Gwary Śląskiej 
- Zielona Szkoła w Ustroniu Morskim 
- Dzień Matki w tworoskim kościele 
- Bajkowy Dzień Dziecka 
- Dzień Matki w Wojsce 
- Warsztaty decoupage 
- Radni o kadencji 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 
Agata Krain – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Karolina Gatys, Eleonora Krywalska, Bożena Szeliga, Fryderyk Zgodzaj 

Wydawca 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 

Druk 
TextPartner 
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KURIER 
TWG LISTONOSZ 

ZŁOTE GODY W GMINIE 
 

„W dniu naszych złotych godów 
 wyrażam serdeczne podziękowanie 

za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę, 
 i przyrzekam, że uczynię wszystko, 

aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe” 
 

Takie podziękowanie złożyli sobie małżonkowie podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 31 maja  
w Sali Ślubów tworoskiego Urzędu Gminy. Na uroczystość zaproszono 13 par, które w roku 1959 zawarły 
związek małżeński, w spotkaniu udział wzięli również Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź oraz Skarbnik Gminy, 
Renata Krain. Ceremonię jubileuszową poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tworogu, Gerda 
Szczudłowska. Jubilaci zostali uhonorowani specjalnym odznaczeniem Prezydenta Rzeczy Pospolitej „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy. Po uroczystości jubilaci zostali zaproszeni 
na toast i spotkanie przy wspólnym stole do Dworku Myśliwskiego w Brynku. 
 

REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH  
Czempionat Źrebiąt pod Matkami w Różnych Grupach Rasowych 

 
Wystawa odbędzie się 19 czerwca 2010 od godziny 10:00 na terenie stadniny koni Urszuli i Adama Zawiślok 

w Brynku. Formalny i merytoryczny patronat nad wystawą sprawuje Okręgowy Związek Hodowców Koni  
w Katowicach w osobie Prezesa OZHK Bogdana Kuchejdy oraz Dyrektora Macieja Wyszomirskiego. Honorowy 
patronat objął Wójt Gminy Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź. 
Impreza będzie zorganizowana w formie festynu podczas którego obok wystawy hodowlanej zaplanowano liczne 
dodatkowe atrakcje, m.in.:  
• Pokaz jazdy w stylu western w wykonaniu Mistrzyni Europy Juniorów.  
• Wyścigi zaprzęgów paro-konnych oraz pokaz powożenia bryczką cztero-konną,  
• Prezentacja zaprzęgu kłusaczego,  
• Rasa arabska duma polskiej hodowli – prezentacja konia arabskiego,  
• Pokaz skoków przez przeszkody, w tym bardzo widowiskowa potęga skoku,  
• Wystawa fotografii i ceramiki o tematyce końskiej i przyrodniczej,  
• Prezentacja hodowli i tresury psów kilku ras, w tym cieszącej się bardzo dużą popularnością wśród „koniarzy” 
psów rasy Parson Russell Terrier,  
• Dla najmłodszych jazda na kucykach, przejażdżki bryczkami dla całych rodzin. 
 

Patronat medialny przyjęły telewizja TVS oraz redakcje tygodnika Gwarek, miesięcznika TWG Kurier,  
a także kwartalnika Hodowca i Jeździec.  
 

Foto: Złoci jubilaci Gminy Tworóg 2010: Irmgarda i Franciszek Bambynek, Adelajda i Teofil Bienias, Luiza i Gerard Caus, Józef i Jan 
Chmielewscy, Edeltrauda i Herbert Heyn, Gertruda i Józef Imach, Agata i Ernest Łysik, Krystyna i Józef Macała, Marianna i Kazimierz 

Schefler, Anna i Henryk Stolfik, Marianna i Ireneusz Szczepanik, Jadwiga i Alojzy Wiatrek, Maria i Alojzy Zuber 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

KPA CZYLI TAJEMNICE 
POSTĘPOWANIA PRZED 
URZĘDAMI 
 

Kontynuując cykl prawa administracyjnego,  
w dzisiejszym numerze przybliżę Państwu procedurę 
rozpatrywania spraw przed urzędami administracji 
publicznej, w tym także jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 

KPA czyli Kodeks postępowania 
administracyjnego, to podstawowy akt prawny 
regulujący co, gdzie i kiedy załatwione ma być  
w urzędzie. Należy od razu zaznaczyć, że 
postępowanie administracyjne w konkretnych 
sprawach może być unormowane w innych 
ustawach, które regulują szczególne instytucje czy 
dziedziny działalności urzędów. KPA jest jednak 
zawsze dla postępowania urzędników i petentów 
punktem wyjścia, stosowanym na tyle powszechnie, 
że warto przybliżyć prawa i obowiązki wynikające  
z jego przepisów.  
 

Zacznijmy od początku. Postępowanie 
administracyjne wszczyna się na wniosek lub  
z urzędu. Zależy to od regulacji konkretnej materii. 
Gro spraw inicjuje wniosek petenta, który chce coś 
załatwić. Przykłady można mnożyć: wniosek  
o wydanie pozwolenia na budowę, wniosek  
o wydanie dowodu osobistego, wniosek  
o zarejestrowanie samochodu itd. Przykładem 
postępowania wszczynanego z urzędu, jest 
postępowanie w sprawie opłaty planistycznej, które 
kończy się wydaniem przez wójta decyzji, opisywanej 
w jednym z ostatnich numerów TWG Kuriera. Należy 
wspomnieć, że każde postępowanie inicjowane 
wnioskiem strony, organ administracji może wszcząć 
z urzędu, o ile wymaga tego ważny interes strony.  
 

Żądanie wszczęcia postępowania wnosi się na 
piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub innych 
środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie 
do protokołu. Takie podanie ma określać osobę 
wnoszącą, jej adres oraz określenie żądania. 
Ponadto podanie zwykle będzie musiało zawierać 
inne wymagane przepisami szczególnymi elementy. 
Jeżeli podanie nie zawiera adresu i jest on 
niemożliwy do ustalenia, organ pozostawi podanie 
bez rozpoznania. Wniosek o wszczęcie 
postępowania powinien być skierowany do 
właściwego organu. Jednak jeżeli okaże się, że 
podanie trafiło do organu, który nie jest w sprawie 
właściwy, jest ono natychmiast kierowane do 
odpowiedniego miejsca.  

 
Jeżeli już doszło do wszczęcia postępowania, 

 

organ ma na załatwienie sprawy określony prawem 
czas. KPA stanowi, że organ obowiązany jest 
załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Tak dzieje się 
np. w przypadku rejestrowania samochodu. Jeżeli 
przyjdziemy do starostwa z kompletem dokumentów, 
odpowiednią opłatą, decyzję o rejestracji organ wyda 
w ciągu 15 minut. Zwykle jednak organy 
wykorzystują czas, który daje im przepis prawa na 
załatwienie „sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego”. Jest to okres miesiąca, a gdy 
sprawa jest szczególnie skomplikowania – dwóch 
miesięcy. Powyższe okresy mogą być wyjątkowo 
przedłużane, wówczas jednak organ musi 
zawiadomić strony z podaniem przyczyny zwłoki  
i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. 
Gdyby organ nie załatwił sprawy w terminie, strona 
może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia. 
Jeżeli jest ono uzasadnione, organ przełożony 
odpowiednio zdyscyplinuje właściwy urząd, a także 
zarządzi wyjaśnienie przyczyn oraz znalezienie 
winnego zwłoki urzędnika.  
 

Postępowanie administracyjne jest procedurą 
pisemną, co wiąże się z obowiązkiem utworzenia akt 
sprawy. W aktach takich gromadzone są wszelkie 
dokumenty związane ze sprawą, m.in.: pisma stron, 
protokoły przesłuchań, inne dokumenty stanowiące 
dowody, pisma urzędowe. Strona może przeglądać 
akta i sporządzać z nich notatki. Organ na żądanie 
strony ma obowiązek wydać odpis dokumentu 
znajdującego się w aktach sprawy. Wiąże się to 
zwykle z opłatą, która jednak nie powinna 
przekraczać kosztów wykonania takiego odpisu.  
 

Postępowanie administracyjne kończy się 
zwykle wydaniem decyzji. Ponieważ postępowanie 
jest dwuinstancyjne, to od każdej decyzji służy 
stronie odwołanie. Organ ma obowiązek pouczyć 
stronę o możliwości złożenia odwołania i o terminie 
dokonania takiej czynności. Odwołanie od decyzji 
wnosi się do organu wyższego stopnia za 
pośrednictwem organu, który wydał skarżoną decyzję 
w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji stronie. 
Odwołanie nie jest specjalnie skomplikowanym 
pismem. Musi przede wszystkim wskazywać od kogo 
pochodzi. Z pisma zawierającego odwołanie musi 
wynikać, że strona jest niezadowolona z wydanej 
decyzji.  
 

W terminie wniesione odwołanie powoduje 
wszczęcie postępowania odwoławczego, które służyć 
ma merytorycznej kontroli wydanej w pierwszej 
instancji decyzji. Organ odwoławczy ma na 
załatwienie sprawy miesiąc czasu. 

 
Łukasz Frączek 

Aplikant adwokacki 
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KURIER 
TWG GMINA POD LUPĄ 

KAPLICA MARYJNA  
W WESOŁEJ 
 

Nad Stołą, w niewielkiej odległości na północny 
– zachód od wsi Koty położony jest przysiółek 
Wesoła. Liczy sobie kilkaset lat. Niegdyś Wesoła była 
samodzielną osadą, która znajdowała się w rozległej 
parafii Koty – Tworóg. Zarówno miejscowość Kotten 
(Koty), jak i Wesholla (Wesoła) były niezależnymi 
gminami, mimo tego połączone były wzajemnymi 
relacjami. Mieszkańcy Kotów przyjeżdżali do Wesołej 
do kuźni, młyna. Tymczasem mieszkańcy Wesołej, 
korzystali z kotowskiego kościoła, usług 
rzemieślniczych, sklepów. 
 

potęgowało tylko boleści i męczarnie. Cierpiący na 
daremno próbowali uciec przed morowym 
powietrzem. Wcześniej czy później chorzy umierali. 
Za pomocą żelaznych haków wciągano zwłoki na 
wozy i zawożono w wytyczone miejsca. Ciała ofiar 
zarazy składano do głębokich dołów, które były 
później przysypywane wapnem i grubą warstwą 
ziemi, tworząc wzgórki - kurhany choleryczne. Obok 
stawiano krzyż o podwójnych ramionach.  
Z pewnością o większości dawnych cmentarzy 
cholerycznych już zapomniano. Aczkolwiek istnieją 
jeszcze miejsca, które kojarzą nam się z tymi 
tragicznymi wydarzeniami sprzed lat. Jednym  
z takich miejsc jest właśnie Wesoła. Według podania 
ustnego, miejsce w którym powstała kapliczka  
w Wesołej z XIX wieku nie było przypadkowe. 
Mówiono, że osoby które tam przechodziły miewały 
bardzo dziwne uczucia. Mianowicie odnosiły 
wrażenie, że słyszą jęki dochodzące z ziemi. 
Najstarszych mieszkańców wioski jednak to nie 
dziwiło. Pamiętali przecież opowieści ojców o tragedii 
zarazy w parafii. Trudno oszacować ile spośród 
ponad 300 ofiar zarazy pochowano w Wesołej.  
Z pewnością niemało. 
 

Z biegiem czasu przy kapliczce w Wesołej 
zatrzymywali się pielgrzymi zmierzający na Jasną 
Górę. Pochówek ofiar zarazy przy szlaku pątniczym 
niósł swoiste przesłanie religijne. Kapliczka 
przypominała, że w dziejach tej wsi bywały też 
bardzo smutne chwile. Od lat kapliczką opiekują się 
parafianie z Wesołej. Około 30 lat temu kapliczka 
była w tragicznym stanie. Mieszkańcy wsi solidarnie 
odnowili ją i postawili płotek. Przez wszystkie te lata 
wykonują szereg prac wokół kapliczki, takich jak 
konserwacja, przygotowanie do nabożeństw 
odprawianych przy kapliczce. Jak opowiadają 
mieszkańcy Wesołej, ku pamięci zarazy zasadzono 
również 14 dębów – symbolizując stacje drogi 
krzyżowej. Przed laty odprawiano tam drogę 
krzyżową. Po dzień dzisiejszy ogromne, masywne 
dęby rosną wokół kapliczki na Wesołej. Jedna  
z mieszkanek wsi mówi, że 13 dębów ciągle otacza 
kaplicę Maryjną, a jednego drzewa do tej pory nie 
może odnaleźć. Informacje, jakie zachowała pamięć 
zbiorowa, dotyczą również czynów haniebnych. 
Ponoć po II wojnie światowej przepiękna figura Matki 
Bożej z drzewa lipowego została skradziona. 
Fundatorem obecnej figury Matki Bożej była 
mieszkanka Wesołej. Co roku w jedną z niedziel 
majowych przy kapliczce odprawiane jest 
nabożeństwo majowe z udziałem orkiestry. W tym 
roku parafianie nie spotkali się przy kaplicy maryjnej 
na nabożeństwie, które miało się odbyć 16 maja, 
gdyż utrudnił im to silnie padający deszcz. 

A.K. 
(tekst powstał w oparciu o materiały udostępnione przez 

Fryderyka Zgodzaja oraz o rozmowy z mieszkańcami 
Wesołej) 

Wesoła należy obecnie do parafii Koty. Przy 
wjeździe do osady stoi niewielka, murowana 
kapliczka poświęcona Matce Bożej. Skromny i  
z pozoru współczesny wygląd może mylić – kapliczka 
ta pamięta początki XVIII w. Wzniesiono ją dla 
upamiętnienia ofiar epidemii cholery, która przeszła 
przez Śląsk w 1737r. W parafii Koty epidemia 
pochłonęła aż 304 ofiary. Według podania ustnego, 
ofiary zarazy grzebane były na obrzeżach Wesołej. 
Pierwszym odnaleziony zapis o tym, że na 
cmentarzu cholerycznym postawiono kapliczkę, 
pochodzi z dnia 18.05.1737r. Fundatorem była pani 
Joszko z Wesołej. Obecną murowaną kapliczkę 
Wojewódzki Konserwator Zabytków określił na około 
1880r. W tym czasie, przy tak silnych relacjach, 
postanowiono aby obie miejscowości zjednoczyć. 
Pierwsze pismo w tej sprawie zostało zredagowane 
w dn. 29.04.1885r. 

 
Dziś trudno sobie wyobrazić ogrom nieszczęścia 

jakie przenosiły przed laty zarazy cholery i tyfusu. 
Ofiary epidemii cierpiały okrutnie. Towarzyszył im 
potworny ból głowy, wysoka gorączka, krwawa 
biegunka i silne torsje. Ponadto piekielny żar 
rozdzierający wnętrzności powodował, że chorzy 
rzucali się nawet do kałuż i rowów, aby ugasić 
pragnienie. Niestety ukojenie było chwilowe, a wręcz 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Wszystkim strażakom należą się ogromne 
podziękowania za ich pracę, która trwała przez kilka 
dni po 24 godziny na dobę. Podziękowania należy 
również kierować do ludzi, którzy włączyli się w akcję 
i pomagali przy układaniu worków z piaskiem. 
Dziękuję także kucharkom oraz personelowi 
Gminnego Przedszkola w Tworogu za 
przygotowywanie posiłków dla pracujących 
strażaków – mówi Wójt Gminy. 
 

POWÓDŹ W GMINIE 
 

W naszej gminie pierwsze zgłoszenia  
o podtopieniach przyjęto w niedzielę 16 maja  
w godzinach wieczornych, dotyczyły one domostw  
w Nowej Wsi Tworoskiej. Nikt jeszcze wtedy nie 
przypuszczał, jaki dramat rozegra się  
w poniedziałkowy poranek w miejscowości Koty  
i Połomia. 
 

By uratować domy przy ul. Wiejskiej w Nowej 
Wsi, należało szybko podjąć działania awaryjne 
polegające na wykopaniu i poszerzeniu rowów 
odwadniających W odległości 25m na jednej  
z posesji w Nowej Wsi. – Po odkopaniu rowów 
okazało się, że zakopano w nich rury o średnicy 
200mm, kiedy przepusty biegnące pod drogą mają 
średnicę około 500mm. W takiej sytuacji nic 
dziwnego, że domy uległy podtopieniu, gdyż małe 
rury w rowach stanowiły opór dla wody, rowy zamiast 
wodę odprowadzać, tamowały jej przepływ – 
tłumaczy Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Następne interwencje, jeszcze w niedzielę, 
dotyczyły miejscowości Połomia. Tam również, aby 
uratować domy podjęto decyzję o rozkopaniu 
przepustów na stawach w Połomii, jak również 
przepustów prowadzących do szkółki leśnej w Brynku 
- Brzeźnicy.  
 

Całą noc z niedzieli na poniedziałek w remizach 
jednostek OSP naszej gminy trwały dyżury 
strażaków. W ciągu feralnego tygodnia jednostki 
OSP naszej gminy wyjechały do około 100 
interwencji, pomagały także przy podtopieniach  
w Potępie (gmina Krupski Młyn), w Zielonej (gmina 
Kalety),w Pniowcu i Reptach (Tarnowskie Góry). 
Łącznie pracowało ponad 120 osób z pięciu 
jednostek OSP naszej gminy. 
 

Foto: Prace zabezpieczające przed powodzią w Tworogu. 

 

Poniedziałkowy poranek strażacy rozpoczęli 
od zabezpieczania domu w Tworogu przy rzece 
Stole. W tym samym czasie pozostałe jednostki 
walczyły z rozlaną Stołą w miejscowości Koty. To tam 
woda spowodowała największe straty. Najbardziej 
ucierpiały domostwa w przysiółku Koty Wesoła, tam 
nurt rzeki był tak silny, że porwał wodowskaz. Oprócz 
gminnych jednostek strażackich, przy ratowaniu 
Kotów udział wzięła również jednostka z Potępy.  
 

Foto: Fala powodziowa w Wesołej. 

 

Foto: Stoła zaatakowała domostwa w Kotach. 

 

Jak podkreśla Inspektor ds. zarządzania 
kryzysowego, Zenon Lis, trudno dokładnie 
oszacować ogrom strat, jakie gmina poniosła 
podczas majowej powodzi. Można je podzielić na 
straty w infrastrukturze drogowej i kanalizacyjnej, 
gdyż uszkodzeniu uległo wiele dróg, mocno 
ucierpiała sieć melioracyjna, uszkodzonych zostało 
kilkanaście przepustów i mostów. Ze stratami 
borykają się osoby prywatne, których domy  w wyniku 
podtopień i podsiąknięć zostały   częściowo zalane. 
Problem zalanych piwnic w największym  wymiarze 
dotknął mieszkańców Boruszowic i Nowej Wsi. 
Należy również zaznaczyć, że powódź naraziła na 
straty rolników, których pola znalazły się pod wodą. 

 
Wstępnie oceniono, że zalaniu uległo ok. 280 

hektarów gruntów wzdłuż rzek Stoły i Brzeźnicy. 
Woda sukcesywnie rozlewała się od Boruszowic, 
przez Tworóg, Koty, Potępę. – Dobrze, że teren 
zalewowy wzdłuż naszych rzek jest dość szeroki  
i woda mogła rozlać się na łąki i tereny leśne, to 
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WIĘKSZA BRZEŹNICA 
 

Gmina planuje rozwinąć bazę turystyczną na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego Brzeźnica w 
Brynku poprzez przejęcie około 3 hektarów gruntów 
od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu. 
W tym celu odbyło się spotkanie, w którym udział 
wzięli Dyrekcja Agencji, Wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź oraz Prezes ZUK Sp. z o.o., Adam Chmiel.  
 

By przejęcie gruntu było możliwe, należy spełnić 
dwa wymogi. Pierwszy – już zrealizowany – to 
uchwalenie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, który przeznacza ten teren na sport  
i rekreację. Drugim warunkiem jest przedstawienie 
planu zagospodarowania tego terenu. Obecnie  
w Zakładzie Usług Komunalnych trwają pracę nad 
projektem zagospodarowania terenu. Jestem 
zwolennikiem aktywnego wypoczynku, dlatego 
rozważam takie pomysły jak korty tenisowe, mini 
boisko do piłki nożnej, mini golf – mówi Prezes ZUK, 
Adam Chmiel i zwraca się z zapytaniem do 
mieszkańców gminy, jakie atrakcje chcieliby by 
znalazły się na terenie ośrodka – jeśli ktoś ma jakieś 
pomysły, bardzo proszę by zgłosił je do Zakładu 
Usług Komunalnych – zachęca Prezes. Wszystko 
wskazuje na to, ze do końca roku Ośrodek Brzeźnica 
zostanie powiększony. 
 

FESTYN W POŁOMII  
60-LECIE ISTNIENIA LKS „ISKRA” POŁOMIA 
 
Program Festynu: 
26.06.2010 (sobota) – boisko sportowe w Połomii 
15.00-16.30 – zawody sportowe dla dzieci i młodzieży  
z nagrodami 
16.30-18.00 – występ kabaretu Marka Biesiadnego 
18.00-18.30 – główne uroczystości związane z 60-leciem 
istnienia LKS „ISKRA” POŁOMIA: wręczenie pamiątkowych 
odznaczeń, pucharów 
18.30-19.30 – występ zespołu  „MIEDARZANKI” 
19.30-20.00 – pokaz tańca towarzyskiego i break dance  
w wykonaniu Szkoły Tańca „MAKIELAK” 
20.00 – rozstrzygnięcie loterii 
20.30-2.00 – zabawa taneczna – przygrywa zespół 
„PRZERWA NA KAWĘ” 
27.06.2010 (niedziela) – boisko sportowe w Połomii 
Turniej piłki nożnej: 
14.00-15.00 – Iskra Połomia – Oldboys Połomia 
15.00-16.00 – Iskra Połomia – Reprezentacja Parafii 
Wojska 
16.00-17.00 – Oldboys Połomia – Reprezentacja Parafii 
Wojska 
17.00-17.30 – wręczenie pucharów 
Dodatkowe atrakcje: loteria losowa z cennymi nagrodami 

 

w znacznym stopniu zmniejszyło wielkości i tak 
sporych szkód – komentuje Zenon Lis. 
 

Mieszkańcy, których domostwa zostały zalane 
mogli zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z wnioskami o pomoc doraźną do 
wysokości 6.000,00zł. Kolejna transza pieniędzy, 
która ma spłynąć do gminy będzie przeznaczona na 
likwidację szkód. W tym wypadku mieszkańcy będą 
mogli wnioskować o zasiłki do wysokości 20.000,00zł 
. - Po przyznaniu takiej pomocy, wnioskujący będzie 
musiał rozliczyć się z dotacji poprzez wykazanie 
faktur i rachunków – informuje Kierownik GOPS, 
Barbara Pyszniak. 
 

Z każdej tragedii należy wyciągnąć wnioski na 
przyszłość – mówi Wójt i dodaje, że nasza gmina od 
dawna zachęca do utworzenia Spółki Wodnej, która 
będzie rozwiązywała problemy melioracyjne  
w gminie. Pierwsze kroki zostały już podjęte  
w miejscowości Wojska. Zatwierdzono już Statut 
Spółki i trwa jego rejestracja oraz załatwiane są 
wszelkie niezbędne formalności. Majowa powódź 
pokazała, że brak drożnej sieci melioracyjnej, przy 
tak intensywnych opadach, zagraża podtopieniami  
i podsiąknięciami domostw. Należy więc odtworzyć te 
rowy, które dziś są zasypane, by uniknąć  
w przyszłości podobnych strat. Kolejnym, zdaniem 
Wójta, problemem jest wypompowywanie wody  
z piwnic, gdyż mieszkańcy często nie zdają sobie 
sprawy, że w ten sposób mogą się przyczynić się do 
obniżenia stabilności fundamentów budynku. 
 

Foto: Zalana droga w Świniowicach. 

 

Foto: Powódź również w Połomii. 

 

DYŻURNE PRZEDSZKOLE 
W miesiącu lipcu dyżurującym 

przedszkolem w gminie będzie Gminne 
Przedszkole w Tworogu. Mieszkańcy wszystkich 
miejscowości gminy Tworóg, mogą zapisywać 
dzieci do dyżurującego przedszkola: 
Gminne Przedszkole w Tworogu,  
ul. Słowackiego 16, Tel. 32 285 73 51. 
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SYNOWIE IZRAELA CZ. III 
 

Na początku lat 30-tych XXw. na cmentarzu 
żydowskim w Wielowsi zaczęto stawiać macewy  
z granitu, marmuru itp. Właśnie te najcenniejsze 
nagrobki zniknęły, zostały rozkradzione, robiono  
z nich parapety, schody, chodniki lub topiono je w 
zaprawie cementowej w fundamentach pod domami. 
 

Na szczęście starsze macewy były wykonane  
z mniej cennego kruszcu i zachowały się do dziś.  
Z punktu widzenia historii, najważniejszą ocalałą 
macewą jest nagrobek Jonatana Blocha, pierwszego 
żydowskiego mieszkańca Wielowsi, który urodził się 
ok. 1664r. prawdopodobnie w Krakowie. Jonatan 
Bloch był założycielem wielowiejskiego kirkutu 
(cmentarza). Kiedy zmarła jego żona Beracha, 
obowiązkiem męża było pochowanie jej ciała na 
mozaistycznym cmentarzu, takiego jednak w okolicy 
nie było. Pobożny Żyd postanowił zadbać, by taki 
cmentarz w Wielowsi powstał. Macewa Berachy nie 
zachowała się do dzisiaj, rodzi się więc pytanie czy 
Blochowi udało się na czas założyć cmentarz  
i postawić macewę małżonce...? Zdaniem kabalistów 
(tradycjonalistów mistycznych), położenie kamienia 
nagrobnego miało pomagać duszy nieboszczyka  
w osiągnięciu spokoju. 
 

Wracając do wspomnianego nagrobka 
założyciela cmentarza, na jego macewie widnieje 
następująca inskrypcja: 
 „ I i stało się w środę 5 ijar 5482 (tj. 22 kwietnia 
1722r) według małego rachunku, w dzień gdy 
podniesione wielkie światła (I) biada więc nam bo 
spadła korona, jakże ustało wesele i radość  
w smutek się obróciła! Oto ten pan wspaniały  
i sędziwy nasz nauczyciel pan Jonatan (Bloch) 
odszedł do wieczności w dobrej starości. Stary 
zasiadł w Jesziwie, w której wyświęca się rabinów; 
założył synagogę dla modlitwy i ufundował cmentarz. 
I w nieskazitelności niech dusza jego związana 
będzie w węzełku życia.” 
 

Na kirkucie posadzono 4 dęby, które w tej chwili 
są uznane za pomniki przyrody. Dęby otrzymały 
imiona: na cześć założyciela - Jonatan, jego żony – 
Beracha, Króla Dawida i Króla Salomona. Cały kirkut 
ogrodzono murem z kamienia wapiennego, którego 
jest pod dostatkiem w rejonie Wielowsi. Przy wejściu 
po lewej stronie stał nieduży dom przedpogrzebowy, 
w którym odprawiano modły związane z pochówkiem. 
Na terenie kirkutu zachowało się do dziś ok. 250 
macew. 

 
Jedna z ciekawszych macew posiada otwór na 

wzór Ściany Płaczu (Kotel ha – Maarawi). Dla 
przypomnienia, Ściana Płaczu to zachodni, 
 

zachowany fragment z dobudowanej Drugiej Świątyni 
w Jerozolimie. Wybudowanej przez Heroda Wielkiego, 
a zburzonej w 70 roku naszej ery. Pewien 
średniowieczny kabalista oznajmił, że widział tam 
Szechinę (Bożą Opatrzność) w przebraniu łkającej 
kobiety. W żydowskim przekonaniu Szechina nigdy nie 
opuszcza Ściany Płaczu, a to na podstawie wersetu  
z Pieśni nad Pieśniami (2,9): „A oto stoi już za naszą 
ścianą”. Na wzór Ściany Płaczu wydrążono  
w wielowiejskiej macewie otwór szeroki na 4 palce  
i głęboki do drugiego zgięcia palców. Dzięki temu na 
Kirkucie w Wielowsi można było modlić się tak, jak 
czynią to Żydzi w Jerozolimie. 
 

Historia Gminy żydowskiej w Wielowsi do dzisiaj 
nie jest wyjaśniona. W XVII w. postawiono drewniany 
dom modlitw. Pierwszy zapis pochodzi z 1763 roku, 
Salomon Bloch z Londynu przysłał list do Hirscha 
Blocha z Wielowsi. Z listu wynika, że budowa 
masywnej synagogi zostanie rozpoczęta w 1763 r.  
i będzie sponsorowana przez Żydów, którzy 
wyemigrowali za granicę. W roku 1771 synagoga 
została ukończona i oddana do użytku. Wynikało by  
z tego, że była najstarszą w naszym regionie. Jednym 
z jej fundatorów był  wspomniany Jonatan Bloch. 
 

W 1929 r. Wielowieś posiadała 49 przedstawicieli 
wyznania mojżeszowego i własnego kantora.  
O synagodze wielowiejskiej w latach trzydziestych 
mówiło się, jako o najbardziej okazałej bożnicy na 
wschodnich rubieżach ówczesnych Niemiec. 

Fryderyk Zgodzaj 
 

NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ. III 
W poprzedniej części omawialiśmy postać 

urodzonego na Śląsku humanisty Gerharda 
Hauptmanna. W tym numerze chcemy przedstawić 
kolejnego śląskiego noblistę - Friza Haber'a. Ten 
naukowiec prowadził bardzo ciekawe życie. Jego los 
mógłby być opisany w niejednej książce. Jest postacią 
o wielkich osiągnięciach, ale jednocześnie bardzo 
kontrowersyjną. 
 
FRITZ HABER – TWÓRCA JEDNEJ  
Z NAJSTRASZLIWSZYCH  BRONI  
W DZIEJACH LUDZKOŚCI  
 

Podczas I wojny światowej broń chemiczna 
zdobyła wyjątkowo ponurą sławę. Pod Ypres nad 
okopy żołnierzy francuskich nadleciała dziwna 
zielonożółta chmura – chlor. Po wciągnięciu go do płuc 
żołnierze dostawali ciężkich poparzeń wewnętrznych, 
chlor atakował także oczy i skórę. Atakiem osobiście 
kierował Fritz Haber. Natomiast dwa lata później, także 
pod Ypres, Niemcy użyli gazu musztardowego, czyli 
„iperytu” (nazwa od miejscowości pierwszego 
zastosowania) - wynalazku Habera, który działał 
 

KULTURALNIE 
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Haber w całym jego życiu przypominał o Śląsku.  
W Muzeum Miejskim Wrocławia, pod adresem 
internetowym: 

http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl 
 
chemik figuruje wśród dwudziestu postaci 
wymieniowych w „Galerii Sławnych Wrocławian”. 
Zapewne niewielu noblistów wywołuje tak skrajne 
emocje, jak postać Fritza Habera, którego wynalazki 
przyczyniły się do śmierci setek tysięcy ludzi. 
 

UNIWERSYTET III WIEKU 
 

W ostatnich czasach wiele mówi się  
o Uniwersytecie Trzeciego Wieku (UTW). Dla tych 
osób, które nie wiedzą co to jest i przeraża ich nazwa 
„uniwersytet”, postanowiłam zasięgnąć informacji na 
ten temat  u najbardziej kompetentnej osoby  
w gminie. Pani Barbara Izworska jest wykładowcą 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich, 
gdzie prowadzi zajęcia z turystyki. 
 
Agata Ziaja: Czym w ogóle jest UTW? 
Barbara Izworska: Jest to forma szkoły, choć dość 
nietypowa. Aby się do niej dostać, nie trzeba 
skończyć żadnej szkoły, nawet średniej, nie potrzeba 
dyplomów ani świadectw, wystarczy ochota i zapał. 
Uniwersytety Trzeciego Wieku to forma pracy 
społeczno - kulturalnej z ludźmi starszymi, którzy 
uczestniczą w szeregu zajęć w tym w wykładach, 
seminariach, zajęciach fakultatywnych. Celem tych 
spotkań jest po pierwsze nauka, ciągłe poszerzanie 
wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, a po 
drugie aktywizacja osób starszych, poprawa ich 
kondycji psychicznej i fizycznej. To przede wszystkim 
miejsce spotkań z podobnymi do nas ludźmi, 
możliwość nawiązywania nowych kontaktów, nieraz 
skuteczne lekarstwo na samotność. 
 
A.Z.: Jak wyglądają zajęcia w ramach 
Uniwersytetu? 
B.I.: Najczęściej są to wykłady dotyczące różnych 
dziedzin nauki organizowane raz w miesiącu lub co 
dwa tygodnie. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
także zajęcia fakultatywne dla osób  
o sprecyzowanych zainteresowaniach np. zajęcia  
z języków obcych, plastyki, gimnastyki, informatyki, 
turystyki czy psychologii. Te ostatnie są szczególnie 
lubiane, gdyż uczestnicy mogą porozmawiać  
o swoich problemach, poznają mechanizmy 
ludzkiego zachowania, dużo uwagi poświęca się 
tematyce ludzi starszych. Organizowane są również 
różne praktyczne zajęcia np. z dziedziny kosmetyki i 
urody, zdrowia, na których uczymy się między innymi 
jak odczytywać wyniki badań lekarskich. U nas  
w Piekarach powstała grupa kronikarska, 
organizujemy też wycieczki. Warto zaznaczyć, że na 
wykłady i zajęcia fakultatywne przychodzi się z dobrej 
woli, nie ma żadnego przymusu, ani egzaminów. 
Choć przyznam, zdarza się, że moi studenci 
usprawiedliwiają swoją nieobecność. To dla mnie 
bardzo miłe. 
 

podobnie do chloru, jednak powodował cięższe 
oparzenia. Niewątpliwie I wojna światowa kojarzy się 
z obrazem oślepionych przez gazy bojowe żołnierzy. 
 

Fritz Haber urodził się w 1868 r. we Wrocławiu 
(wtedy Breslau). Rodzice noblisty byli Żydami. 
Jednakże Fritz odciął się od swoich korzeni. Czuł się 
Niemcem, przyjął chrześcijaństwo, a w późniejszym 
czasie stał się antysemitą. Był bardzo ambitny, 
szybko piął się po drabinie kariery. W latach 1886-
1891 studiował na uniwersytecie w Heidelbergu, 
później na uniwersytecie w Berlinie. Kontynuował 
swą pracę naukową w Zurychu i Jenie. Zapoznał się 
z chemią fizykalną. Trzy lata później został 
wykładowcą technikum w Karlshrue. Pracował tam 
nad rozmaitymi zagadnieniami z dziedziny 
elektrochemii i katalizy. W 1989 r. mianowano go 
profesorem. Wrocławski uczony jako pierwszy 
rozwiązał zagadkę syntezy amoniaku, zwaną syntezą 
Haberta i Boscha, nad którą pracowało wielu 
uczonych na całym świecie. Ściśle ujmując, 
wypracował ze związków w powietrzu amoniak jako 
element do produkcji nawozów i prochu. 
Dodatkowym efektem tej syntezy był jeszcze 
wynalazek ciśnieniowy. W 1908 otrzymał po raz 
pierwszy amoniak ciekły metodą półfabryczną. Jego 
metoda zrewolucjonizowała przemysł chemiczny. 
 

Został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie 
chemii w 1918 roku za syntezę amoniaku. Synteza ta 
miała kluczowe znaczenie przy produkcji nawozów 
sztucznych, stając się podwaliną tego przemysłu. 
Fritz Haber, gdy był już docenianą osoba  
w naukowym środowisku niemieckim, powołany 
został na dyrektora nowo powstałego Kaiser - 
Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie (Instytut 
chemii fizycznej w Berlinie im. Cesarza Wilhelma), 
który miał stać się motorem całej niemieckiej nauki. 
Dzisiaj Instytut nosi imię Fritza Habera. Gdy podczas 
I wojny światowej był głównym organizatorem gazów 
bojowych przez armię niemiecką, jego żona (Clara 
Immerwahr) nie mogła znieść obciążenia 
psychicznego, związanego z przyczynianiem się 
męża do śmierci żołnierzy. Chociaż doprowadziło ją 
to do samobójstwa, na nobliście nie wywarło to 
żadnego wrażenia. Fritz Haber stał na szczycie 
kariery. Prowadził najważniejszy Instytut chemiczny 
na świecie, miał na swym koncie Nagrodę Nobla, był 
wyjątkowym nauczycielem, szanowanym 
naukowcem, liczyli się z nim inni naukowcy i politycy.  
Po wojnie naukowiec przyczynił się do powstania  
w Berlinie Instytutu japońskiego, a w Japonii - 
Instytutu niemieckiego. W latach 20 XX wieku Haber 
opracował produkcję Cyklonu B, który na początku 
był przewidziany jako środek do dezynfekcji  
i dezynsekcji. Został zastosowany przez hitlerowców 
w komorach gazowych podczas II Wojny Światowej. 
To był ostatni z wynalazków noblisty. Po objęciu 
władzy przez Hitlera, zmuszono go do emigracji. 
Najpierw wyjechał do Wielkiej Brytanii, a później do 
Szwajcarii, gdzie zmarł na zawał serca w 1934 r.  
w Bazylei. Po śmierci Fritza, wielu jego krewnych 
trafiło do obozu koncentracyjnego i zostało 
zamordowanych za pomocą jego wynalazku.  
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A.Z.: Jak działa Uniwersytet III Wieku i kto może 
być jego członkiem? 
B.I.: Ten rodzaj edukacji przeznaczony jest dla osób 
starszych – emerytów, rencistów. Wiek naszych 
studentów jest bardzo zróżnicowany, są wśród nich 
osoby w wieku 50 lat ale także osoby po 80. Studenci 
otrzymują legitymacje, które jak na każdym 
uniwersytecie, są co semestr „podbijane”. Zapisy 
odbywają się przeważnie w miesiącach letnich,  
a zajęcia rozpoczynają się w październiku. Dla 
mieszkańców naszej gminy najbliższym 
uniwersytetem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Tarnowskich Górach. Takie organizacja działają 
również w Bytomiu i Piekarach Śląskich. 
 
A.Z.: Jakie opłaty wiążą się ze studiowaniem  
w takim uniwersytecie? 
B.I.: Z opłatami jest bardzo różnie, zależy to od 
ustaleń konkretnego uniwersytetu. W Piekarach 
uczestnicy płacą stałą roczną opłatę w wysokości 40zł 
oraz opłaty miesięczne za wybrane zajęcia 
fakultatywne, ich cena zależy od rodzaju zajęć oraz 
często od sponsorów, którzy dane przedsięwzięcie 
dofinansowują np. zajęcia na pływalni. Należy 
podkreślić, że członkowie Samorządu Uniwersytetu 
pracują w nim społecznie, a opłaty wykorzystywane 
są na działalność Uniwersytetu, organizację imprez 
dla studentów itp. 
 
A.Z.: Jakie korzyści Uniwersytet daje studentom? 
B.I.: Przypuszczałam, że takie pytanie padnie, 
dlatego na ostatnich zajęciach zapytałam moich 
studentów, co daje im uczestnictwo w naszej szkole. 
Odpowiedzi padło wiele, jednak najczęściej 
odpowiadali, że dzięki UTW realizują przede 
wszystkim potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, 
zawiązują nowe przyjaźnie, spotykają się z ludźmi  
o podobnych zainteresowaniach. Mogą rozwijać 
swoje pasje, które do tej pory zaniedbywali 
poświęcając się wychowywaniu dzieci i utrzymując 
rodzinę. Studenci zaznaczyli również, że ważna jest 
ciągła praca umysłu, nauka, zdobywanie wiedzy – to 
ważne dla ich kondycji. Wiele osób powiedziało,  
Iż cieszą się po prostu z tego, że mają po co wyjść  
z domu, muszą się wtedy wyjściowo ubrać, 
zaplanować swój dzień. To zdania moich studentów, 
ja sama mogę potwierdzić, że Uniwersytet rozwija. 
Pamiętam jak na początku uczestnicy moich zajęć  
w milczeniu wysłuchiwali wykładów, niechętnie brali 
udział w dyskusjach. W tej chwili są to ludzie śmiali, 
twórczy, ujawniający swoje talenty. Myślę, że dzięki 
szkole odżyli. 
 
A.Z. Dziękuję Pani za rozmowę  
B.I. Ja również dziękuję. 
 

DLACZEGO WARTO BYĆ 
UCZNIEM GIMNAZJUM  
W BRYNKU? 
 
Nie jest tak, jak mówią inni 

Wybór szkoły dla każdego ucznia jest trudy. 
Może to zaważyć na naszej przyszłości. Także wybór 
gimnazjum jest bardzo ważny. Niedawno 
rozpoczęłam naukę w gimnazjum i niektórzy mówili 
mi, że ciężko jest w tej szkole: nowe przedmioty, 
nauczyciele, wychowawca i klasa. Na początku 
wszyscy byli przerażeni i zadawali sobie pytanie: ,,Co 
to będzie?” A teraz? Nowe przedmioty okazały się 
bardzo fajne, nauczyciele są naprawdę mili, a klasy  
zgrane. Oprócz zwykłych lekcji są organizowane 
różne kółka pozalekcyjne i zajęcia wyrównawcze. 
Raz w miesiącu organizowana jest dyskoteka. Są 
organizowane wycieczki w góry, do muzeów, na 
lodowisko itp. Co tydzień nasze panie wuefistki 
organizują zajęcia sportowe, m.in. z siatkówki, 
koszykówki i piłki halowej. W szkole jest 12 klas. 
Cztery pierwsze, cztery drugie i cztery trzecie. Nie są 
zbyt liczne - ok. 20 osób w jednej klasie. Gimnazjum 
w Brynku jest bardzo dobrze wyposażone: mamy 
pracownię informatyczną (14 komputerów), bibliotekę 
i czytelnię z pracownią multimedialną (4 komputery), 
aparaty fotograficzne, kamerę, laptopy, rzutniki 
multimedialne, w każdej klasie jest magnetofon, 
telewizor, DVD, a w niektórych wideo. W bibliotece 
jest wiele ciekawych książek, pomocy naukowych  
i gier. W czasie przerw można  kupić różne pyszności 
w szkolnym sklepiku, działa także stołówka. Szkoła 
jest ciekawie położona. Zaraz za płotem mamy ogród 
botaniczny, a droga do gimnazjum prowadzi przez 
park. Bardzo łatwo tutaj dojechać, np. gimbusem lub 
autobusem miejskim. 

 Karolina Gatys,  
współpraca: K. Pilc, N. Gorczycka 

 

DZIEŃ NAUKI PO RAZ 9-TY 
Wizytówką Gimnazjum w Brynku jest Dzień 

Nauki – w tym roku połączony z Dniem Otwartym 
szkoły. 20 maja odbyły się liczne konkursy, 
prezentacje, warsztaty, lekcje otwarte, konkurencje 
sportowe, a nawet zabawy przy muzyce i loteria 
fantowa. Organizatorzy Dnia Nauki dokładają starań, 
by ta cykliczna impreza była dla uczniów atrakcyjna, 
dlatego do stałych punktów programu co roku 
dołącza się nowe formy zajęć. W poprzednich latach 
odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym 
roku połączono Dzień Nauki z Festynem Rodzinnym  
i Dniem Otwartym szkoły. Połączenie nauki z zabawą 
okazało się skutecznym sposobem promowania 
gimnazjum oraz popularyzacji szeroko rozumianej 
nauki i jej przydatności w codziennym życiu.  

 
Po raz dziewiąty odbył się Konkurs 

Ortograficzny o Tytuł „Mistrza Ortografii Gimnazjum 
w Brynku”. W tegorocznej edycji udział wzięło 24 
gimnazjalistów, którzy zmierzyli się z dyktandem 
 

FESTYN W NOWEJ WSI 
Rada Sołecka w Nowej Wsi i GOK 

zapraszają na festyn rodzinny z okazji dnia 
dziecka, który odbędzie się dnia 27.06.2010r. o 
godz. 16.00 do świetlicy w Nowej Wsi. W 
programie - gry i zabawy oraz słodki poczęstunek. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

Wieczorem w sobotę 5 czerwca młodzież mogła 
bawić się przy dyskotekowych rytmach podczas 
zabawy pod chmurką. Niedzielne świętowanie 
rozpoczęto występem dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Wojsce, następnie zabawę poprowadziła grupa 
„Kaprowicz Family”. Kolejnym artystą na scenie  
w Wojsce był Artur Thomas, który umili słuchaczom 
czas grą na fletni. Potem zaprezentowały się dzieci  
z Tarnowskich Gór grające na instrumentach 
muzycznych metodą Suzuki – najmłodszy artysta w 
zespole miał 2,5 roku. Po występie muzycznym na 
scenie pojawiła się Bernadeta Kowalska. Ostatnią 
gwiazdą wieczoru był zespół D.A.M., który 
poprowadził zabawę taneczną. 
 

Jak co roku podczas festynu można było wziąć 
udział w loterii, której główną nagrodą, ufundowaną 
prze Wójta Gminy Tworóg, był rower. Zwycięzca, pan 
Norbert Skop z Sierot przekazał wygraną dla Zakładu 
Leczniczo- Wychowawczego w Wojsce. Oprócz 
nagrody głównej, w loterii można było zdobyć wiele 
cennych nagród takich jak sprzęt AGD, kosz wędlin, 
indyka, dwa prosiaki.  
 

Organizatorzy: Rada Sołecka z Wojski, Rada 
Parafialna z Wojski, OSP Wojska i GOK Tworóg 
dziękują sponsorom loterii: Wójtowi Gminy, ZUK Sp. 
z o.o. Tworóg, Firmie Remondis, Państwu Ziaja, 
właścicielom fermy drobiu w Wojsce, Państwu 
Zawiślok, Państwu Jędrzejak, Państwu Pysik, Panu 
Friedek, Panu Andrzejowi Lachowicz, Państwu 
Orzechowskim, Państwu Chamiołło, firmie 
Husqvarna, Panu Elwartowi oraz wszystkim 
uczestnikom loterii. 
 

przygotowanym przez polonistę M. Gowina. Tytuł 
„Mistrz Ortografii”  przypadł Katarzynie Rutkowskiej  
z kl. I D. Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom 
Konkursu pn. „Konstytucja 3 Maja i czasy panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego” 
przygotowanego przez nauczycielkę historii I. Pilc 
oraz autorkę tego tekstu. Ciekawa tematyka i formuła 
konkursu gromadzi od kilku lat po 30 – 40 uczniów. 
W tym roku I miejsce zdobyła Marta Opara z kl. I c. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
ekologiczne „Czy wiesz, co i dlaczego jesz”, które 
zaproponowały młodzieży nauczycielki biologii  
i chemii – U. Keller i K. Bąk. Podczas tych zajęć 
młodzi ekologowie m.in. sporządzali smaczne  
i zdrowe sałatki i częstowali nimi wszystkich 
uczestników warsztatów. 
 

Miłośnicy sztuki mieli możliwość zaprezentować 
swoje umiejętności podczas konkursu plastycznego, 
a poligloci podczas konkursu z języka angielskiego  
i niemieckiego. Kto nie chciał zmagać się z wiedzą, 
mógł wziąć udział w konkurencjach sportowych 
przygotowanych przez nauczycieli wychowania 
fizycznego, obejrzeć film, pośpiewać lub potańczyć. 
Przez cały dzień sprzedawano za symboliczną 
złotówkę pyszne ciasta upieczone przez rodziców, co 
sprawiło wielką frajdę wszystkim łasuchom.  
 

Tegoroczny Dzień Nauki stał się okazją do 
zaprezentowania placówki uczniom klas szóstych ze 
szkół podstawowych, którzy po wakacjach będą 
kontynuować naukę w gimnazjach. Do Brynka 
przyjechali uczniowie z Tworoga, Boruszowic, 
Wojski, Kotów, Tarnowskich Gór i z Potępy. Mieli 
okazję uczestniczyć w krótkich zajęciach z fizyki, 
plastyki, z zakresu udzielania I pomocy oraz  
w warsztatach teatralnych. Młodzi goście otrzymali 
też foldery prezentujące gimnazjum oraz specjalne 
wydanie szkolnej gazetki „GIIMIŚ”. Z radością 
włączyli się do wspólnej zabawy z gimnazjalistami. 
Wielką atrakcją okazała się szkolna loteria fantowa, 
gdyż do każdego losu dołączono mały upominek,  
a w losowaniu nagród głównych jeden  
z szóstoklasistów wygrał radioodtwarzacz z CD 
(kolejną nagrodę – rower – wygrał Kacper Szeląg, 
uczeń kl. I B Gimnazjum). 
 

Jak co roku organizacja imprezy wymagała wielu 
przygotowań i jak co roku w przygotowania włączyli 
się wszyscy nauczyciele i uczniowie. Pomocą służyła 
Rada Rodziców i liczni sponsorzy. Wspólne działania 
przynoszą wymierne korzyści – kolejny Dzień Nauki 
można uznać za udany.  

Eleonora Krywalska 
 

HUCZNE „ODPUSTOWANIE” 
W WOJSCE 
 

Tradycyjnie w drugi czerwcowy weekend odbył 
się Festyn Odpustowy, który gromadzi w Wojsce 
tłumy spragnionych dobrej zabawy mieszkańców 
gminy ale i gości spoza naszych terenów.  

 

Foto: Pan Norbert przekazuje wygrany rower dla Zakładu 
Leczniczo-Wychowawczego w Wojsce. 
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TWG KURIER – KOBIETA 

A.K W jaki sposób matka może dotrzeć do córki? 
B.D-J: W momencie, gdy nastolatka trzaska 
drzwiami, jest chamska, nie chce pomagać, matce 
nie wolno krzyczeć. Choć to trudne, należy 
przeczekać i następnego dnia porozmawiać 
spokojnie o jej zachowaniu. Nie należy również 
dawać rozkazów – na hasło „zrób” – reaguje agresją. 
Dlatego też polecenie kierowane do nastolatki 
powinny mieć formę konkretnych próśb, 
wypowiedzianych głosem spokojnym, ale 
stanowczym. Ważne jest, aby w relacji matka – córka 
dojść do kompromisu np. wypisać listę prac 
domowych, z których nastolatka wybierze własne 
zadania. W przypadku, gdy problem polega na braku 
chęci do nauki, można zastosować podobną metodę  
i zobowiązać dziecko, by poświęciło więcej pracy 
wybranym 2 przedmiotom,  których chce się uczyć. 
Można się umówić, że wyniki z pozostałych 
przedmiotów będą dostateczne. Warto również 
wspólne sprawy omawiać w formie narad rodzinnych, 
w trakcie których rodzice mogą poznawać motywy 
działania swoich dorastających córek, źródła ich 
niezadowolenia i trosk. 
 
A.K. Kiedy należy zwrócić uwagę, że coś złego 
dzieje się z naszą córką? 
B.D-J: Przede wszystkim, kiedy nastolatka nie wraca 
do domu na noc, kiedy nagle zmienia krąg 
znajomych, których nie przyprowadza do domu, nie 
mówi o nich. Także kiedy rodzice zaczynają czuć 
papierosy, alkohol,  gdy nastolatka staje się 
agresywna, gburowata, kiedy krąg jej zainteresowań 
się zmienił, lub też gdy sama siedzi w pokoju, 
alienuje się. 
 
A.K. Co zrobić gdy matka zauważy zmiany  
u nastolatki? 
B.D-J: Można zgłosić się do pedagoga szkolnego lub 
psychologa, można także porozmawiać  
z wychowawcą. Można zapytać również dziecka, czy 
sama nie chciałoby pójść do psychologa,  
w momencie gdy wstydzi się rozmów z rodzicami. 
 
A.K. Co wpływa na szybszy rozwój psychiczny  
i fizyczny nastolatek? 
B.D-J: Na pewno na na szybki rozwój psychiczny 
młodych kobiet mają wpływ gazety dla dziewczyn, 
media, bilbordy, reklamy, które wpływają celnie na 
podświadomość, moda na seks, popisywanie się 
nastolatek przed koleżankami. Wbrew temu jak są 
wychowywane, często ulegają wpływom rówieśników. 
Jest to swoista presja otoczenia, której dawniej nie 
było. Fizycznie nastolatki również szybko dojrzewają. 
Niewątpliwie wpływa na to sposób odżywiania oraz 
produkty nafaszerowane chemią. 
 
A.K. Jaka jest najcelniejsza porada dla matek? 
B.D-J: Nigdy nie powinno się tracić zaufania do 
dziecka, nawet w tak trudnym momencie jak okres 
dojrzewania. Natomiast, gdy w domu panuje napięta 
atmosfera, najłatwiej rozładować ją humorem. 
Wytwarza on dystans wobec problemów. 

PORADY DLA MAM 
NASTOLATEK 
 

W dzisiejszych czasach dziewczyny w wieku 13-
15 lat mają coraz to większe, skomplikowane 
problemy. Rodzice odnoszą wrażenie, że ich dzieci 
żyją w innym świecie, który rządzi się własnymi 
prawami.   Gdy dziecko jest małe, domaga się opieki, 
ochrony rodziców. Potem staje się starsze, 
doroślejsze i szuka szczęścia w świecie. Dojrzewanie 
to jeden z wielu etapów w życiu kobiety, kiedy na 
nowo określa swoje stosunki z matką. Wyjście z tego 
okresu z poczuciem niezależności, przy zachowaniu 
bliskiego związku z matką, okazuje się wielką sztuką 
i wyzwaniem zarówno dla matki, jak i córki. O tym jak 
matki mogą sobie radzić z dorastającą córką 
opowiada psycholog Bożena Dramska – Jańczuk. 
 
Agata Krain: Jakie problemy mają nastolatki? 
Bożena Dramska – Jańczuk: Dziewczyny w tym 
wieku przechodzą burzę hormonalną, której nie 
można bagatelizować. Nawet jeśli wcześniej nie 
przysparzały wielkich problemów, ten wiek sprzyja 
buntowaniu się. Nastolatki szukają swojej 
tożsamości, chcą oderwać się od rodziców. 
Zaczynają się problemy, pyskówki, trzaskanie 
drzwiami, kolczyki w pępku, alkohol, używki itp. 
Najważniejsze jest, aby matka chciała pomóc 
nastolatce, aby miała dla niej czas i cierpliwość. 
 
A.K: W jaki sposób matka może pomóc córce? 
B.D-J: Po pierwsze ważna jest rozmowa, która 
zacząć się powinna już od narodzin, a nie tylko  
w momencie dorastania. Nie powinna ona odbywać 
się o zaplanowanej godzinie oraz „twarzą  
w twarz”.Powinna wypłynąć podczas wspólnych prac 
np. w kuchni, rozmawiamy wtedy swobodnie, 
możemy dowiedzieć się o wielu sprawach 
dotyczących życia dziecka. Ważne jest aby  
w momencie, gdy nastolatka zaczyna mówić nawet 
nie istotne rzeczy, do końca ją wysłuchać. Możliwe 
jest bowiem, że w trakcie luźnej rozmowy, zacznie 
sama opowiadać o swoich problemach. 
 
AK: Jakie zasady powinny obowiązywać w relacji 
matka - córka? 
B.D-J: Bardzo ważną jest zasada akceptacji. 
Dorastający ma prawo do własnego życia, nie musi 
ciągle spełniać naszych oczekiwań, powinniśmy 
pozwolić mu na odmienne zamierzenia i plany. Nie 
należy mówić „gdy ja byłam w twoim wieku”, „gdybym 
ja była na twoim miejscu” - w ten sposób narzucamy 
swoje zdanie. Kolejną zasadą jest poszanowanie 
intymności nastolatki. Należy uszanować tajemnice 
jej kieszeni, szuflad i korespondencji. Przestrzegać 
należy również zasady konsekwencji. Jeśli 
nastolatka zobowiązała się do wykonania jakiegoś 
zadania, należy je do końca wyegzekwować. 
Ponadto nastolatka musi znać swoje obowiązki oraz 
wiedzieć jakie konsekwencje poniesie, gdy złamie 
obowiązujące zasady. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „ZAMEK”, FRANZ KAFKA 
 

Zagadkowa, absurdalna i przede wszystkim podobnie jak słynny „Proces” – 
nieukończona książka Kafki wciąga czytelnika w świat niepewności i wszędobylskiego 
widma niewidzialnej władzy. Główny bohater trafia do pewnej pokrytej śniegiem wsi, 
gdzie ma pełnić obowiązki geometry. Szybko okazuje się, że nic w tym przedziwnym 
miejscu nie może się wydarzyć bez zgody tajemniczych urzędników będących pod 
władzą właściciela zamku. Trudno się z nimi skontaktować, a sam władca wydaje się 
być postacią fikcyjną. Nikt nie wie gdzie jest, nie wiadomo jak wygląda i dlaczego 
wszyscy tak bardzo się go boją. 

 
Trudno o jednoznaczną interpretację dzieła.  Fabuła sprowadza się do losów K. 

próbującego dowiedzieć się po co właściwie został sprowadzony w to miejsce. Trafia 
jednak na serię problemów. Nie jest akceptowany przez konserwatywne środowisko, 
nie może rozpocząć swojej pracy, bo zgodę wydają nieosiągalni urzędnicy zagubieni 
w stosach akt wzajemnie się wykluczających.   

MUZYKA: „SAMBOLERA”, KHADJA NIN 
 

Chociaż afrykańska wokalistka nagrała do roku 1998 cztery albumy, mało 
kto słyszał jej utwory. Trzecia z kolei, prezentowana płyta (Sambolera) stanowiła 
przełom w jej karierze. Khadja Nin urodziła się w Burundi. Z powodu wyjątkowej 
barwy głosu, w wieku 7 lat została solistką chóru w Bużumburze, stolicy kraju. 
Od tego momentu rozpoczęła się jej muzyczna kariera. W 1997 r. wystąpiła na 
Sopot Festival. Obecnie mieszka w Monako, jest Ambasadorem Dobrej Woli 
UNICEF-u. Khadja Nin urzeka niesamowitą barwą i głębią głosu. Wokalistka 
tworzy oryginalne afrykańskie rytmy połączone ze współczesnym popem. Jej 
ciepły głos sprawia, że można się wyciszyć i rozmarzyć. Jest to płyta wyjątkowa, 
śpiewana w jej rodzinnym języku – suahili, kirundi, jak również po francusku. Na 
płycie znajduje się 11 utworów, przy których w zależności od nastroju, można 
odpocząć jak i potańczyć. Rytmy afrykańskie w połączeniu z kompozycjami 
gitarowymi przenoszą słuchacza na czarny ląd, gdzie czas przestaje mieć 
znaczenie, a wszystko co materialne i przyziemne rozpływa się w nicości. Bez 
wątpienia płyta sprawia, że nawet w pochmurne dni świeci słońce. 

FILM: „KSIĄŻĘ PERSJI: PIASKI CZASU” 
 

Jeżeli lubisz disnejowskie produkcje w których dobro zawsze zwycięża, a główni 
bohaterowie to przystojny i waleczny książę oraz piękna księżniczka, to z pewnością 
nie zawiedziesz się. Film to baśń osadzona w perskich realiach powstała w oparciu  
o popularną grę. Jest tu wszystko czego wymagamy od barwnych i bajkowych 
ekranizacji. Są bohaterowie, którym nie straszne żadne przeszkody, są wspaniałe 
pejzaże, odrobina magii i oczywiście wątek miłosny. Tytułowy książę to Dastan. Na 
perski dwór trafia dzięki swojej odwadze, którą pewnego dnia na ulicznym targu 
zauważa perski władca. Wiele lat później jego przybrany ojciec ginie  
w niewyjaśnionych okolicznościach. Dastan oskarżony o morderstwo jest zmuszony 
uciekać w poszukiwaniu prawdy. To zaś z każdą chwilą wydaje się być bardziej 
tajemnicza. 

Choć powieść jest niedokończona, ponieważ prace nad dziełem przerwał pogarszający się stan zdrowia 
Kafki, można się domyślić, że dzieje bohatera mają jedynie zilustrować głębszy sens. Zamek to jedynie symbol 
machiny urzędniczej, nad którą nawet sami urzędnicy nie mają kontroli.  Lektua ciekawa, godna polecenia. 

Pomimo, że fabuła filmu wydaje się być banalna i naiwna, a sam film w niczym nie zaskakuje, to jednak 
trudno odmówić mu uroku. Wychodząc z kina nie będziemy ani znudzeni, ani zawiedzeni. Wartka akcja, 
atrakcyjna sceneria i elementy komiczne, wciągają w fantazyjny świat wprost z dziecięcych marzeń. „Książę 
Persji” to po prostu dobrze zrealizowana, utrzymana w swojej konwencji ekranizacja słynnej gry. Film dowodzi, 
że nie zawsze to, co miało swój początek w grze, musi z zasady być filmowym kiczem.  
 

Utwory Khadja Nin wykorzystywane są także do podkładu na zajęciach sportowych. Jako, iż jestem 
instruktorem aerobiku, z doświadczenia wiem, że piosenki z prezentowanego albumu znakomicie nadają się  
w trakcie końcowego stretchingu i wyciszeniu własnego organizmu. Moim faworytem jest utwór Sambolera Mayi 
Son. 
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JUBILEUSZOWY KONKURS 
GWARY ŚLĄSKIEJ 
 

5 maja 2010 r. o godz. 10.00 rozpoczął się X 
Konkurs Gwary Śląskiej „Rajcowanie przi Swaczynie” 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach. Tematem tegorocznej edycji było 
„Życie codzienne i od święta na Śląsku”. Konkurs 
miał charakter międzygminny. W trakcie 
zaprezentowało się 16 uczniów z SP Potępa, Wojski, 
Tworoga, Miasteczka Śląskiego, Boruszowic oraz SP 
nr 13 z Tarnowskich Gór. Recytatorzy podzieleni byli 
na II kategorie wiekowe- klasy I-III oraz klasy IV-VI. 
Jury w składzie Grażyna Chmiel - Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, Dorota Bem 
- wychowawczyni kl. I SP Boruszowice oraz Marlena 
Ditrich – Wojakowska – wiceprezes Banku 
Spółdzielczego w Tworogu, oceniały młodych 
Ślązoków za umiejętności posługiwania się gwarom 
oraz umiejętności recytatorskie. Warto podkreślić 
przygotowanie uczniów, zarówno pod względem 
recytatorskim, ale również pięknych strojów śląskich.  
 

Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek,  
a laureaci dodatkowo nagrody książkowe. Wszystkie 
upominki i nagrody ufundowane były przez 
długoletnich przyjaciół konkursu, którym należą się 
serdeczne  podziękowania. 

W ciągu dziesięciu lat w konkursie wzięło udział 
ponad 200 uczestników. Byli to gimnazjaliści  
i uczniowie szkół podstawowych gmin powiatu 
tarnogórskiego. W pierwszych trzech edycjach 
odbywał się także konkurs w kategorii „dorośli”, jego 
laureaci otrzymywali tytuł „Śląskiego Gawędziarza 
Doskonałego”. Osiem edycji to: wygłaszanie 
monologów przez uczestników; jedna edycja to: 
opracowywanie przepisów na śląskie potrawy pod 
hasłem „Kuchnia mojej starki” oraz jedna to: 
„Wspomnienia szkolne moich dziadków, rodziców”. 

 

ZIELONA SZKOŁA  
W USTRONIU MORSKIM 
 

Uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej w Wojsce 
spędzili miło czas na Zielonej Szkole w Ustroniu 
Morskim od 10-23 maja. Zwiedziliśmy Osadę 
Indiańską w Zieleniewie, gdzie braliśmy udział  
w wielu indiańskich grach i zabawach. Przeżyliśmy 
emocjonującą przygodę piracką w latarni  
w Kołobrzegu. Zdobyliśmy wiele dyplomów za 
zabawy siłowe i zręcznościowe wykonywane pod 
okiem groźnych piratów. Zaliczyliśmy rejs statkiem 
„Santa Maria” po Bałtyku i Muzeum Oręża  
w Kołobrzegu. Dotarliśmy „ciuchcią” do latarni 
morskiej w Gąskach. Odwiedziliśmy Skansen Chleba 
w Ustroniu, gdzie czekał na nas poczęstunek  
w formie pizzy. A po krótkiej prelekcji na temat historii 
wypieku chleba mogliśmy własnoręcznie zrobić 
bułeczki w różnym kształcie i oczywiście zjeść. Nie 
zabrakło również dyskoteki i ogniska, na którym 
poznaliśmy kolegów i koleżanki z innych szkół. 
 

Pogoda w Ustroniu Morskim była nam bardzo 
przyjazna, dzięki czemu mogliśmy wiele czasu 
spędzić na spacerach nad Bałtykiem, a także na 
plaży robiąc budowle z piasku. Moczyliśmy nogi  
w słonej, morskiej wodzie. Podziwialiśmy piękne 
widoki. Poczuliśmy przedsmak wakacji. Aż żal było 
wracać.  

Bożena Szeliga, wych. kl.III 
 

Wśród laureatów w I kategorii – I miejsce – 
Tomczyk Rafał -SP Boruszowice, II- Maselii Tomasz 
– ZSP Wojska, III – Szkolik Paweł – ZSP Wojska. W 
II kategorii – I miejsce – Zieleński Mateusz – ZSP 
Wojska, II miejsce – Ziaja Wiktoria – SP Tworóg, III 
miejsce – Powieczko Lucyna z SP nr. 13 Tarnowskie 
Góry oraz Potempa Klaudia – ZSP Potępa. 
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Plecaki dla najlepszych aktorów ufundował Bank 
Spółdzielczy w Tworogu. Rozstrzygnięto również 
konkurs plastyczny, w którym dzieci miały za zadanie 
przedstawić smoka. Pierwsze miejsce otrzymały 
Natalia Pytel i Sara Witek. Wszyscy uczniowie 
otrzymali słodkie upominki oraz najszczersze 
życzenia od Pani Dyrektor oraz swoich nauczycieli. 
Po części artystycznej rozpoczęły się zabawy i gry 
sportowe.  
 

DZIEŃ MATKI W WOJSCE 
 

„ Życzymy Kochanym Mamom każdego dnia słońca, 
I szumu zbóż złotych i śpiewu skowronka, 

I kwiatów, co w maju zakwitły na łące, 
I w darze niesiemy swe serca gorące” 

 
Takie i inne życzenia składali uczniowie kl. I-III 

ze Szkoły Podstawowej w Wojsce. Jak co roku klasy 
młodsze zaprosiły mamy na uroczyste obchody Dnia 
Matki do szkoły. Wśród pięknych wierszy  
i wesołych piosenek nie zabrakło postaci z bajek, 
które życzyły swoim Mamom, aby na swej drodze 
„nie spotkały wilka złego i strzegły się Baby Jagi złej”. 
Po wesołym przedstawieniu odbyło się wręczenie 
własnoręcznie wykonanych prezentów i słodki 
poczęstunek. Zdjęcia z tej uroczystości (i nie tylko) 
do obejrzenia na naszej stronie internetowej 
www.wojskazsp.edupage.org 
 

WARSZTATY DECOUPAGE 
15 maja w sali posiedzeń GOK odbył się kurs 

decoupage - technika ozdabiania przedmiotów 
polegająca na przyklejaniu na odpowiednio 
spreparowaną powierzchnię - drewno, metal, szkło, 
tkanina, plastik, ceramika, wzoru wyciętego z papieru 
lub serwetki papierowej. Zajęcia prowadziła Iwona 
Borowiec, która wielokrotnie wystawiała swoje prace 
na imprezach gminnych. Kursantki poznały klasyczną 
metodę decoupage. W trakcie zajęć uczestniczki 
ozdabiały elementy drewniane typu deska kuchenna, 
lustro. Uczestniczki zajęć z wielkim zapałem tworzyły 
własne dzieło. Każda pani była zadowolona ze 
zdobycia nowych umiejętności. Kolejne warsztaty 
26.06 2010 r., poświęcone będą ozdabianiu biżuterii. 
Panie zainteresowane ozdabianiem biżuterii metodą 
decoupage, mogą zapisywać się w Gminnym 
Ośrodku Kultury tel. 32 285 74 92 do dnia 
21.06.2010.Odpłatność wynosi 50 zł/os.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

DZIEŃ MATKI W TWOROSKIM 
KOŚCIELE 
 

W niedzielę 30 czerwca w kościele parafialnym 
w Tworogu odbyło się spotkanie dla wszystkich mam 
zorganizowane przez Dzieci Marii i ministrantów.  
Z okazji święta Dnia Matki dzieci i młodzież 
obdarowały mamy prezentami w postaci ciepłych, 
wzruszających wierszy i piosenek, nie zabrakło 
również humoru i uśmiechu, czyli tego, za co matki 
kochają swoje dzieci najbardziej.  
 

Majowe spotkania z okazji Dnia Matki stały się 
już tradycją w Parafii św. Antoniego. W tym roku nad 
przedsięwzięciem czuwała Julia Swoboda, która 
przygotowała program i koordynowała pracę 
koleżanek i kolegów podczas prób i przygotowań. 

  BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA 
1 czerwca w Szkole Podstawowej w Tworogu odbyły 
sie huczne obchody dnia dziecka połączone  
z Festiwalem Książki, którego tematem przewodnim 
były „Smoki w literaturze”. Dodatkowo tegoroczny 
dzień dziecka został ogłoszony Dniem Szalonych 
Fryzur. Dzieci przybyły do szkoły w nietypowych 
uczesaniach, za które otrzymały nagrody 
ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Tworogu. 
W ramach Festiwalu zorganizowanego przez Karinę 
Jaksa, szkolną bibliotekarkę, każda klasa 
przygotowały małe przedstawienie, którego głównym 
bohaterem musiał być smok. Tym sposobem na 
szkolnej scenie zaroiło się od zielonych smoków  
i smoczków, nie zabrakło oczywiście Smoka 
Wawelskiego, a wraz z nim Szewczyka Dratewki. 
Dzięki pracy małych aktorów i ich wychowawców 
można było przenieść się w bajkowy świat teatru. 
Jury w składzie : Grażyna Chmiel, Lucyna Maroń  
i Joanna Osadnik wyłoniło zwycięzców Festiwalu w 
dwóch kategoriach wiekowych. Spośród klas I-III 
zwycięzcą okazała się klasa 3b, a wśród klas 
starszych nagrodzono klasę 5b. Przyznano także 
nagrody dla małych aktorów za najbardziej 
charakterystyczną rolę. Wśród artystów z klas I-III 
najlepszym okazał się Dawid Lukosz w roli rycerza,  
w klasach IV- VI nagrodzono Weronikę Swoboda za 
rolę wesołego smoka. 
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remont przedszkola w Tworogu. Musimy inwestować 
w przyszłość, rozwój i bezpieczeństwo naszych 
dzieci. Cieszę się że pomału wygląd Tworoga i okolic 
się zmienia w pozytywnym znaczeniu tego słowa, 
między innymi drogi, skwery. Chciałbym aby  
w przyszłości radni gminy Tworóg nie zapominali  
o poprawianiu wyglądu oraz bezpieczeństwa  
w naszej gminie. Mam tu na myśli chodniki, ścieżki 
rowerowe, skwerki, place zabaw oraz obiekty 
sportowe na miarę naszych możliwości. Jako były 
zawodnik „Sparty Tworóg” oraz „Orła Koty”, 
chciałbym aby mieszkaniec gminy Tworóg mógł się 
pochwalić obiektami sportowymi na wzór Orlika, 
wiem że to duże wyzwanie dla radnych i budżetu 
gminy ale patrzmy pozytywnie w przyszłość. 
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy. 
 

Uważam, że współpraca obecnej kadencji była 
dobra i owocna, zostało podjętych wiele uchwał dla 
najbardziej pilnych potrzeb w poszczególnych 
Sołectwach naszej Gminy. Priorytetem dla naszego 
sołectwa był remont Przedszkola, kanalizacja  
i budowa ulic. Przy zgodnym poparciu wszystkich 
radnych, we współpracy z panem Sołtysem i naszymi 
mieszkańcami, Przedszkole zostało wyremontowane, 
została wybudowana ul. Leśna. Na wykonanie 
inwestycji kanalizacji i budowy ul. Lublinieckiej,  
w budżecie zostały zabezpieczone przez Radę 
Gminy środki finansowe. Odbyło się wiele różnych 
imprez integracyjnych jak np.: „Święto Kartofla”, 
„Sylwester pod chmurką”. Myślę, że staną się one 
tradycją naszego sołectwa. Dużym wyzwaniem dla 
wszystkich były Dożynki Gminne, gdzie można było 
zobaczyć ogromne zaangażowanie wszystkich 
organizacji: sportu, Straży Pożarnej, Pana Sołtysa, 
Rady Sołeckiej i naszych mieszkańców, 
wkładających wiele pracy w promowanie naszej wsi, 
przez piękne przyozdabianie swoich posesji, kryjąc  
w nich ogrom pracy i twórczości. We współpracy ze 
starostwem powiatowym, udało się doprowadzić do 
realizacji ważnych dla mieszkańców naszego 
sołectwa zadań inwestycyjnych, likwidując problemy 
zgłaszane na zebraniach sołeckich takie jak: 
odwodnienie skrzyżowania przed pawilonem 
handlowym, wykonanie przepustu na wysokości 
przysiółka Wesoła, został wybudowany peron na 
przystanku autobusowym Wesoła. Obecnie trwa 
przebudowa drogi polegająca na nałożeniu nakładki  
i utwardzeniu poboczy. Myślę i jestem świadoma, że 
jeszcze dużo problemów czeka na rozwiązanie  
i w przyszłości zostaną one zrealizowane.   
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Irena Jonceko, radna z Kotów – 
członek Komisji Budżetowej  
i Komisji ds. Społecznych 
 

RADNI O KADENCJI 

Tomasz Czaja, radny z Tworoga 
– członek Komisji ds. 
Społecznych oraz Komisji 
Statutowej 

Tak samo jak moi poprzednicy wypowiadający 
się na łamach TWG Kuriera, jestem zadowolony  
z podejmowanych decyzji Rady Gminy, nasze 
działania uważam za rozważne i przemyślane, 
wynikające z pewnych kompromisów. Dużo 
zrobiliśmy ale i wiele zostało do zrobienia. Różnice 
są - bo muszą być, gdyż każdy radny chce zrobić jak 
najwięcej dla swego sołectwa, ale decyzje 
podejmowane w Radzie są wynikiem wspólnego 
dobra naszej społeczności lokalnej, jak między 
innymi remont przedszkola w Kotach, remont dachu 
w szkole podstawowej w Tworogu oraz w przyszłości 
- budowa sali gimnastycznej w Boruszowicach, 
 

Piotr Krok, radny z Boruszowic – 
Przewodniczący Komisji 
Rozwoju, Rolnictwa  
i Inwentaryzacji, członek Komisji 
Budżetowej oraz Komisji 
Rewizyjnej 
 

Od początku kadencji staram się o budowę sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach. 19 czerwca odbędzie się 
uroczyste wkopanie kamienia węgielnego i w tym 
roku ruszą roboty budowlane. Udało się 
przeprowadzić kompleksowy remont Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach (odwodnienie, 
posadzki, drzwi, okna, CO, wentylacja). Cieszy mnie 
owocna współpraca z radnymi z innych 
miejscowości, moja pomoc przy robotach 
inwestycyjnych w Nowej Wsi Tworoskiej, Połomii, 
Wojsce, Brynku, przedstawienie radnym problemów 
Boruszowic, Hanuska, Mikołeski zaowocowało 
jednomyślnością Rady przy głosowaniu dotyczącym 
przyznania środków na budowę Sali Gimnastycznej 
oraz scalenie i podział gruntów w Boruszowicach, 
pozwoli to zaprojektować ogólnodostępne centrum 
miejscowości wzdłuż ul. Szkolnej. Za sukces uważam 
kompleksową rozbudowę sieci wodociągowej  
w Boruszowicach, kol. Osiek, kol. Fabryczna oraz  
w Hanusku  - ul. Strzelecka. Jako przewodniczący 
Komisji Rozwoju kładę szczególny nacisk na 
regulacje stanów prawnych gruntów, przejmowanie 
na własność Gminy dróg oraz terenów niezbędnych 
do dalszego rozwoju, wypoczynku i rekreacji 
mieszkańców. Monitorujemy starania Wójta  
o pozyskanie środków zewnętrznych przy realizacji 
zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem. Jestem 
gorącym zwolennikiem utworzenia Funduszu 
Sołeckiego, dzięki któremu jeszcze w tym roku 
wyremontowany zostanie chodnik przy ul. Obrońców 
Pokoju w Boruszowicach skrzyżowanie ul. B. 
Chrobrego w Hanusku i plac zabaw w Mikołesce. 
Uważam, że wiele zostało zrobione w obecnej 
kadencji dla Boruszowic, Hanuska, Mikołeski,  
a poczynione inwestycje otwierają możliwości dla 
dalszych zadań. Dziękuję wszystkim Radnym  
i Władzom Gminy za zwrócenie uwagi na problemy 
Boruszowic, Hanuska i Mikołeski. 
 


